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                                                          VÉGZÉS

A  kérelmezőnek a  Választási Iroda Vezetője  határozatával szemben a kérelmező által
benyújtott fellebbezést a bíróság elutasítja.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

                                                     INDOKOLÁS

A választópolgár  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/A. §-a
alapján  átjelentkezési  kérelmet  terjesztett  elő  a  lakóhelye   szerinti   Választási  Iroda
Vezetőjénél    kérve,  hogy  a  tartózkodási  helye  szerinti   kijelölt   szavazókörében
szavazhasson a 2014. október 12-ei önkormányzati  képviselőválasztáson.

A választási  iroda  vezetője   határozatával  a  kérelmet  elutasította,  mert  a  névjegyzék
másolat  alapján  megállapította,  hogy a kérelmezőnek nincs  a  központi  névjegyzékben
érvényes tartózkodási címe.

A  kérelmező   fellebbezést  terjesztett  elő,  arra  hivatkozott,  hogy  tartózkodási  helye
szerepel  a  személyi  igazolványában  és  nem  volt  gond  az  előző  kettő  választáson  a
tartózkodási helyen történő szavazásával.

A választási iroda vezetője a fellebbezést  felterjesztette a bíróságra.

A fellebbezés nem alapos.

A bíróság az elé terjesztett iratokból megvizsgálta a választópolgár tartózkodási helyének
létesítési időpontját és érvényességét, ezek alapján megállapította, hogy a   tartózkodási
helyet  a  kérelmező  2008.  január  10-én létesítette,  de  az megújítás  hiányában 2013.
január 10-én megszűnt.

A  Ve.  307/A.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  átjelentkezésre  irányuló  kérelmet  az  a
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választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc
nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. A
(2)  bekezdés  szerint  az  átjelentkezésre  irányuló  kérelemnek  a  választás  kitűzését
követően,  legkésőbb  a  szavazást  megelőző  második  napon  kell  megérkeznie  a  helyi
választási irodához. A (3) bekezdés szerint az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. §
(1)  bekezdés  a)  pontjában  foglalt  adatokon  túl  tartalmaznia  kell  a  választópolgár
tartózkodási  helyének  címét.  A  (4)  bekezdés  szerint  az  átjelentkező  választópolgár
legkésőbb a szavazást megelőző második napon visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A Ve. 307/B. § (1) bekezdés szerint a helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a
választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a
tartózkodási  helye  szerinti  szavazókör  névjegyzékébe.   A  (2)  bekezdés  szerint  a
választópolgárt  vissza  kell  venni  a  lakóhelye  szerinti  szavazókör  névjegyzékébe,  ha  -
legkésőbb a szavazást megelőző második napon - tartózkodási helyét megszünteti.

Megállapítható volt tehát, hogy a választópolgár nem rendelkezik a 2014. október 12-ei
önkormányzati  választás  napján  érvényes  tartózkodási  hely  címmel,  így átjelentkezési
kérelme  nem  teljesíthető.  A  választópolgár  választási  jogát  a  lakóhelye  szerinti
szavazókörben gyakorolhatja.

A fellebbezésben  foglaltak  alapján  a  bíróság  tájékoztatja  a  választópolgárt,  hogy  az
országgyűlési  és  európai  parlamenti  választásokra  más  átjelentkezési  szabályok
vonatkoztak (Ve. 250. § és 331. §), melyek nem írták elő kötelezően, hogy a választási
jogot  csak   az  érvényes  és  meghatározott  időben  létesített  tartózkodási  helyen  lehet
gyakorolni,  ezen választásokon a választópolgár bárhol, az általa megjelölt  településen
élhetett szavazási jogaival. 

A választási iroda vezetőjének döntésével kapcsolatos jogorvoslati szabályok az alábbiak.

A Ve 236. § az alábbiak szerint rendelkezik:  (1) A névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést
a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.  (2) A
helyi  választási  iroda  vezetője  a  fellebbezésről  legkésőbb  a  beérkezését  követő
tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén legkésőbb a
beérkezését követő napon dönt. (3) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek
helyt  ad,  a  névjegyzéket  módosítja.  (4)  Ha  a  helyi  választási  iroda  vezetője  a
fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló
határidő  utolsó  napján  felterjeszti  a  járásbírósághoz.  (5)  A  bíróság  a  fellebbezésről
legkésőbb  a  beérkezését  követő  tizenötödik  napon,  a  választás  kitűzését  követően
meghozott  döntés  esetén  a  beérkezését  követő  három  napon  belül,  de  legkésőbb  a
szavazást  megelőző  napon  dönt.  A  bírósági  eljárásban  az  ügyvédi  képviselet  nem
kötelező. A bíróság egyesbíróként jár el. (6) Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja,
elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

A jogorvoslati rendszer egyfokúsága miatt jelen végzés ellen további fellebbezésnek nincs
helye.

A bíróság jelen végzését e-mail és postai úton is kézbesítteti.
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Budapest, 2014. október 11.

                                                                           dr. Sulai Tibor 
                                                                                  bíró

A kiadmány hiteléül:


